În numele cuvântului "Joacă", redeﬁniți călătoria în oraș
Cu un sentiment de linie agresivă avansată,
și înălțarea scaunului cu coadă scurtă,
chiar dacă este nemișcat,
TS încă se simte sălbatic.

Caseta de stocare ascunsă
Depozitare pentru încărcătoare și bunuri
Rezistent la praf și apă
Protecția eﬁcientă a componentelor
electrice din interiorul vehiculului

Faruri LED dinamice
Adaptiv la un drum mereu în schimbare
Condiții: Zi și Noapte

Motocicletă de curse, frână de mare eﬁciență
Lămpi cu LED-uri laterale integrate
Frână frontală cu disc ventilat de 220 mm
cu etriere ﬂotante cu piston dublu;
Spate: disc frâna de 180 mm
cu etrier ﬂotant un singur piston;
Opriți rapid când conduceți cu viteză mare,
Performanța de frânare este mai stabilă și mai sigură.

Intervalul vizual mai mare
de 270 grade
Face conducerea în timpul
nopții mai sigură.

Controler vectorial FOC 2.0
Conexiune precisă și fără întreruperi între
controlerul vectorial FOC
și auto-dezvoltatul inteligent interactiv
BMOS 2.0 - algoritm de înaltă precizie,
Crește puterea de ieșire cu 10%,
Rata de conversie a energiei până la 92%

Pedale ajustabile pe trei secțiuni
Conform ergonomiei,personalizat in trei puncte
poziția șeii în linie cu pedale unice ajustabile
oferă trei moduri de conducere,
Adaptabile la diferitele grupuri de
obiceiuri de conducere ale
conducătorului.

Sistem de gestionare a bateriilor
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BMS inteligent și eﬁcient, cu
algoritm SOC precis pentru a
oferi protecții multiple pentru
baterie și pentru vă păstra
întotdeauna în siguranță.
Aplicația Soco va sincroniza
automat informațiile bateriei
astfel încât să puteți planiﬁca
în mod rezonabil ﬁecare călătorie.

Accelerația de înaltă precizie
Controlați acuratețea vitezei utilizând
tehnologia senzorului Hall,
Controlați viteza exactă, simțiți impactul
vitezei imediat după răsucire.

BOSCH Motor de 17" de înaltă performanță
roți de 17 " cu motor de mare performanță, dezvoltat de BOSCH
Eﬁciență energetică, ieșire puternică, accelerare rapidă.

Aﬁsaj inteligent sensibil la lumină (LCD)
omologat CEE, sensibil inteligent, reglaj automat al luminozitații
claritate ridicată a interfeței, impermeabilitate bună.

Viața inteligentă

Stâlpul lateral inteligent,
de incredere

Inspecție inteligentă a vehicului,
Locație în timp real, urmărirea traseului
Sincronizare automată a informației bateriei
Călărie inteligentă - joacă în felul tău
* Aplicația SUPER SOCO este disponibilă în funcție de țără.

în timp ce cricul lateral este coborât,
alimentarea este oprită.
Design unic pentru siguranță.

Protecție la oprire
Pentru a evita utilizarea greșită a
clapetei de accelerație,
vă asigura siguranță
pe timpul parcării.

Cadru divizat pentru o motocicletă de curse
Motocicleta de înaltă putere care utilizează un cadru separat de
carbon, mai ușor, mai puternic, mai durabil.

șuruburi TORX
Șuruburile BMW TORX ﬁxează cadrul principal,
cadrul secundar și suspensia.
Cuplu mai mare pentru a vă menține în siguranță.

Procesul de acoperire

Cadrul principal din oțel carbon
Vopsea electroforetică,
Culoare si vopsea uniformă,
performanță ridicată împotriva ruginii.
Cadrul secundar din aluminiu
prelucrare termică, ușor de încărcat 140 kg,
inginerie mecanică specială, cadru stabil, structura cu oțel și
aluminiu reduce greutatea, utilizare mai bună.

Procesul dublu de întărire, îmbunătățește semniﬁcativ
rezistența la aderență, ﬂexibilitate și abraziune.
Păstrați luciu ABS, plin de culoare și luminos.
Comparativ cu vopseaua tradițională, este îmbunătățiă rezistența
la intemperii, acid, alcaline, apă și benzină.

Baterie pe litiu de mare capacitate
A trecut cu succes diverse teste UN38.3 *;
În conformitate cu standardele internaționale
de transport aerian. Poate călători până la
150 km cu două baterii. Foloseste celule
18650 de mare capacitate.
Furnizarea de energie electrică garantată
de produse de marcă.

Suspensie centralizată
suspendată reglabilă
Comparativ cu suspensia bilaterală
tradițională, motocicleta reglabilă
de tip amortizor central păstrează
centrul de greutate în mijlocul vehiculului.
Intoarcerea este ﬂexibilă și mai echilibrată.
Performanța sportivă asigurată.

ani
Durata de utilizare

Autonomie cu doua baterii

Conversie de energie

Incarcare completa
la viteza standard

Incarcare rapida (optional)

incarcari multiple

Suspensie frontala
Carcasa ideala de aluminiu
amortizoare de șoc hidraulice de 35 mm inversate.
cu o rezistență mai puternică la torsiune,
mai ﬂexibilă și mai ușor de controlat

distanta normala de racire dintre celule

Design unic pentru structura modulelor,
gestionare precisă a spațiului bateriei
cu materiale de etanșare
de înaltă calitate pentru a
asigura o performanță mai bună a bateriei.
Fiecare celulă cu PTC separat.

distanta TS de racire dintre celule

Traﬁc-abilitate
Asigură înalțimea de cel puțin
280 mm cu gradul de protecție IP65
(este rezistenta la apă și praf).

Cutie din aluminiu de înaltă calitate
Pachetul este turnat sub presiune înaltă din
aluminiu de înaltă calitate cu rezistență mecanică ridicată,
Conductivitate termică perfectă și mai sigură.

Parametrii tehnici - TS
Model

TS

Culoare
L*l*H
Autonomie cu o baterie
Voltaj
Capacitate
Motor

Cuplu motor
Unghi alunecare

1898*703*1059mm
75 Km
60V
26Ah
BOSCH

Greutate neta
Aﬁsaj
Culoare aﬁsaj
Putere maxima motor
Pornire din buton

120 Nm
15 grade
72 Kg
LCD
Iluminat alb
2400 W
Standard pentru toata gama

